
Dziennik Ustaw Nr 24 — 2405 — Poz. 148

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lip-
ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci, termi-
nów i sposobu uiszczania op∏at za prawo do wykorzy-
stywania zasobów numeracji (Dz. U. Nr 283,
poz. 2832) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏at´ rocznà wnosi si´ na rachunek bankowy
Urz´du Komunikacji Elektronicznej.”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia w pkt 7:

a) uchyla si´ lit. a,

b) dodaje si´ lit. b w brzmieniu:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, terminów i sposobu uiszczania op∏at za prawo
do wykorzystywania zasobów numeracji

„b) 5-cyfrowy 528”

§ 2. 1. W przypadku gdy podmiotowi przys∏uguje
równoczeÊnie prawo do wykorzystywania 4-cyfro-
wego numeru strefowego abonenckich us∏ug spe-
cjalnych oraz odpowiadajàcego mu numeru 5-cyfro-
wego, za okres do dnia 31 maja 2009 r. nie jest po-
bierana op∏ata za prawo do wykorzystywania 5-cy-

frowego numeru strefowego abonenckich us∏ug spe-
cjalnych.

2. Za odpowiadajàcy 4-cyfrowemu numerowi stre-
fowemu abonenckich us∏ug specjalnych uznaje si´
5-cyfrowy numer strefowy abonenckich us∏ug spe-
cjalnych w przypadku, gdy przydzielony numer 5-cy-
frowy ró˝ni si´ od przydzielonego numeru 4-cyfrowe-
go wy∏àcznie pierwszà cyfrà „1”, zgodnie z § 9 pkt 1
lit. c za∏àcznika do rozporzàdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numera-
cji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych
(Dz. U. Nr 52, poz. 307 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 147).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 lutego 2009 r., z wyjàtkiem przepisu § 1 pkt 2 lit. a,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 15 maja 2009 r.

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59
i Nr 18, poz. 97.


